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Міністерство охорони здоров’я України

ДУ «Інститут серця Міністерства 
охорони здоров’я України»

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Всеукраїнська асоціація фахівців 
з аритмології і електрофізіології серця

Всеукраїнська асоціація фахівців 
з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії 
та трансплантології

XII Науково-практична онлайн-конференція 
з міжнародною участю  

«Дні аритмології в Києві»  

19–20  листопада 2020 року
ДУ «Інститут серця МОЗ України» 



19 листопада, четвер 

12.45-13.00   Відкриття конференції
Б.М. Тодуров – член-кореспондент НАМН України, професор, 
генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», завідувач 
кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних 
технологій НМАПО імені П.Л. Шупика

О.Й. Жарінов – професор, завідувач кафедри функціональної 
діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика

Ю.І. Карпенко – професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного 
медичного університету

13.00-15.00   Симпозіум «Історія хвороби пацієнта з фібриляцією 
передсердь» (за підтримки «Байєр») 
Чи відновлювати ритм?
О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

Чи показана абляція? 
Б.Б. Кравчук (НІССХ імені М.М. Амосова НАМН України, Київ)

А що після абляції?
Ю.І. Карпенко (Одеський національний медичний університет, Одеса)

15.00-17.00   Симпозіум «Пріоритети первинної і вторинної 
профілактики ускладнень у пацієнтів з фібриляцією 
передсердь» (за підтримки «Берінгер Інгельхайм»)
Базисна терапія у пацієнтів з фібриляцією передсердь. Контроль факторів 
ризику та лікування цукрового діабету 
А.В. Ягенський (Волинський центр кардіоваскулярної патології, Луцьк)

О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

Шляхи покращення результатів абляції у пацієнтів з фібриляцією 
передсердь 
Д.Є. Волков (Інститут загальної та невідкладної хірургії 
НАМН України, Харків)

Ведення пацієнтів з ФП після інсульту, ТІА або внутрішньочерепної 
кровотечі
Д.В. Лебединець (Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, Харків)

17.00-17.30   Симпозіум «Сучасні аспекти фізіологічної 
стимуляції» (за підтримки «Медтронік») 
Теперішнє і майбутнє ресинхронізуючої терапії у пацієнтів із серцевою 
недостатністю
Ю.І. Карпенко (Одеський національний медичний університет, Одеса)

17.30-19.00   Симпозіум «Практичні аспекти застосування 
прямих пероральних антикоагулянтів» (за підтримки «Пфайзер») 
Можливості та перспективи антикоагулянтної терапії у різних категорій 
пацієнтів – акцент на доказову базу апіксабану
С.М. Кожухов (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України)

Вибір дози антикоагулянта в пацієнтів з фібриляцією передсердь: уникнути 
кровотечі чи запобігти інсульту?
О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

О.А. Єпанчінцева (Інститут серця МОЗ України, Київ)

Інсульти нез’ясованого генезу. Пошук аритмій серця
В.В. Бабенко (Інститут серця МОЗ України, Київ)

20 листопада, п’ятниця

13.00-15.00   Симпозіум «Профілактика раптової аритмічної 
смерті у 2020 році» (за підтримки «Медтронік»)
Сучасні принципи ІКД-терапії: як запобігти раптовій смерті та мінімізувати 
необгрунтовані шоки  
Я.Ю. Думпіс (Медтронік, ЕMEA)

Яким пацієнтам показана первинна профілактика раптової аритмічної 
смерті?
О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

В.О. Куць (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

О.М. Грицай (Інститут серця МОЗ України, Київ)

15.00-15.30   Доповідь «state-of-art»
Діагностика та лікування «макроріентрі» передсердних 
тахікардій 
Б.Б. Кравчук (НІССХ імені М.М. Амосова НАМН України, Київ)



Інформаційні партнери
«Êàðä³îõ³ðóðã³ÿ òà ³íòåðâåíö³éíà êàðä³îëîã³ÿ»

www.nmapo.edu.ua   www.fd.org.ua   www.heart.kiev.ua   www.csic.com.ua

Офіційні партнери

15.30-16.00   Семінар «Сучасні технології моніторингу ЕКГ» 
(за підтримки «Імеск»)
Цікаві випадки при Холтерівському моніторуванні ЕКГ у пацієнтів з 
постійними кардіостимуляторами 
Н.С. Євтушенко (ЛДЦ «Добре серце», Київ)

16.00-17.00   Семінар «Складні аспекти електрокардіографічної 
діагностики та лікування аритмій серця» (за підтримки «Санофі») 
(модератор – О.Й. Жарінов)
М.С. Сороківський, У.П. Черняга-Ройко, Н.С. Павлик 
(ЛНМУ імені Данила Галицького, 
Львівський обласний кардіологічний центр, Львів) 

Я.В. Скибчик (Інститут серця МОЗ України, Київ)

17.00-17.10   Підсумки конференції

Для отримання доступу для участі в конференції до 18 листопада потрібно 
заповнити реєстраційну форму за посиланням:

https://us8.list-manage.com/survey?u=67ef653c353910befe1b3adc6&id=b62e12af5d

Генеральний комунікаційний партнер 


